
BOEM agency is een creatief digital agency in Leuven. Eentje dat graag veel stof doet opwaaien,  
zeker voor merken met ambitie. Bedrijven die hun kop boven het maaiveld willen uitsteken,  

díé helpen wij groeien. Met conversie als hoofddoel. Wil je mee impact maken met ons ervaren en 
enthousiaste team? Do read on.

Jij kent als geen ander je weg in het sociale medialandschap. Instagram, Facebook en LinkedIn hebben geen 
geheimen voor jou. Sterker nog, je kan maar geen genoeg krijgen van de jongere spelers op de markt als 
TikTok, Snapchat en Pinterest. Aangezien jij de #socialmediaexpert bent, zal je wel weten welke apps het 
goed doen bij welk publiek. Herken je jezelf hierin? Het eerste wat je doet in de ochtend is je social kanalen 
openen en checken? Dan zoeken we jou. Zoek jij ons? 

Campagnes opzetten: 
Je weet hoe je organische én betalende campagnes kan opzetten voor verschillende sociale media. Je 
werkt funnels en campagnestrategieën uit om je vooropgestelde doel en doelpubliek te bereiken. Bovendien 
heb je een vlotte pen om wervende content uit te denken en schrijven. Daarbij hou je steeds het #merk en 
de #doelgroep in het achterhoofd. Iets van de juiste boodschap bij de juiste doelgroep krijgen.

Een uitgebreide waaier aan projecten: 
Je zal je niet snel vervelen. De diversiteit van ons klantenbestand staat garant voor afwisseling en voor 
veel bijleren op korte tijd, in verschillende sectoren. Je zal je volledig verdiepen in de markt(en) van onze 
klant(en), strategisch meedenken én – most important – impact maken.

Verschillende formats: 
Een contentkalender is voor jou amper een challenge: je voelt aan wat de trends zijn en hoe je hierop 
inspeelt. Verschillende contentvormen zijn geen probleem voor jou.

“Wat ga ik nu eigenlijk doen bij BOEM agency?”

Social media expert

vacature



Een marktconform loon.

De mogelijkheid om zelf je extralegale voordelen samen te stellen via het Benefit Motivation Plan.

Bonussen op basis van behaalde doelen.

Glijdende werkuren en een flexibel thuiswerkbeleid. Omdat een goede work-life balance – in alle 
eerlijkheid – het langst blijft duren.

39-urige werkweek met 6 ADV-dagen per jaar

Opleidingen en seminars, om je talent(en) optimaal te ontplooien.

Een ondersteunend en ervaren team om mee samen te werken, S(o)uper Friday, een maandelijkse 
groepsactiviteit (bij ons beter bekend als de BOEMel), en nog een pak andere, leuke teamevents.

• mogelijkheid tot terugbetaling hospitalisatieverzekering

• mogelijkheid tot terugbetaling pensioensparen

• mogelijkheid tot 5 extralegale vakantiedagen

• mogelijkheid tot aankoop van gsm/tablet

• mogelijkheid tot leasing (elektrische) fiets

• …

Absoluut! #voorwathoortwat. En met hoe meer goesting je aan de slag gaat, hoe beter het natuurlijk ook is 
voor ons. Daarom bieden we je:

Spotte je bij het lezen van deze vacature meteen de tag met jouw naam erop? Parfait! Laat je gegevens 
achter onderaan, of stuur een mailtje naar jobs@boem.agency. Dan nemen wij sowieso contact met je op.

Toch wat meer info nodig over de vacature en/of BOEM agency? Stuur dan een mailtje naar Wei Yu,  
onze hr-verantwoordelijke, via hr@boem.agency. Zij vertelt je alles.

“Krijg ik dan ook iets in ruil?”

“BOEM erop!”

Je bent al 3 à 4 jaar #thuis in sociale media.

Je bent proactief en begeesterd door teamwork.

Je haalt energie uit de dynamische omgeving van een groeiend agency.

Je hebt ervaring met volgende tools: Facebook Pixel, Facebook Business Manager, Google Data Studio, 
LinkedIn Campaign Manager, Creator Studio.

Je krijgt het warm van likes, comments, shares en je wil deze steeds verbeteren.

Je bent volledig klaar om mee concepten uit te denken.

Agency life en flexibiliteit schrikken je niet af.

Enthousiasme is key!

“En wat verwachten zij van mij?”
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